Leiden, 15 oktober 2020
Beste ouder/verzorger, beste leerling,
U heeft aan het begin van deze maand voor het laatst een brief van ons gekregen.
De herfstvakantie gaat bijna beginnen en ik wil u graag extra informatie geven. Ik
merk dat dit nodig is, omdat er steeds meer maatregelen tegen het coronavirus
worden genomen. Daarnaast raken ook steeds meer mensen besmet met corona.
U heeft vanuit onze school al een aantal brieven gekregen over de maatregelen die
op dit moment gelden. U heeft ook een stroomschema gekregen. In dat
stroomschema kunt u zien wanneer uw kind / pupil naar school mag en wanneer hij /
zij thuis moet blijven. Het aantal besmettingen in Leiden en omgeving gaat snel
omhoog, maar wij zijn blij dat de leerlingen nog steeds naar school mogen. Wij hopen
dat we met alle maatregelen op school geen besmettingen op school krijgen en de
leerlingen gewoon naar school kunnen.
Omdat het aantal besmettingen snel stijgt en wij willen voorkomen dat u veel brieven
krijgt, hebben wij besloten u niet over iedere besmetting een brief te sturen. Ik stuur u
maximaal 1 keer per week een brief. In die brief vertel ik over het aantal
besmettingen op de isk/ het City College. Als een docent het coronavirus heeft,
vertellen wij dit alleen aan de (ouders van) klassen en leerlingen die les hebben
gehad van deze docent. Dit hebben wij afgesproken met de GGD.
Als een leerling of docent corona heeft, vertelt de GGD welke mensen dit moeten
weten. Door het hoge aantal besmettingen vraagt de GGD aan leerlingen en
docenten om zelf contact op te nemen met mensen die bij de leerling / docent in de
buurt zijn geweest. Wij kunnen u daar als school niet bij helpen.
Wij willen u ook wijzen op de app CoronaMelder. Wij geven alle leerlingen en
medewerkers het advies om deze app te installeren op hun telefoon. De app geeft
uw kind een bericht als hij / zij in de buurt is geweest van iemand die het coronavirus
heeft. U krijgt in de app ook advies wat u dan moet doen.
Ik kijk samen met mijn collega’s of het dringende advies om mondkapjes te dragen in
de gangen en kantine een verplichting kan worden. Wilt u uw kind / pupil een
mondkapje meegeven naar school? Ik heb de docenten gevraagd om aan het einde
van de les aan de leerlingen te vragen een mondkapje op te zetten als zij het lokaal
uitgaan.
Als uw kind niet naar school kan komen, omdat hij / zij klachten heeft, belt u naar
school. Het telefoonnummer is: 071-7517555. Ik wil u vragen om ook te vertellen of
uw kind / pupil wel online bij de lessen kan zijn. De docenten bellen uw kind dan aan
de start van de les via Teams.

Na de vakantie moet ik misschien extra maatregelen nemen. Ik zal u daarover zo
snel mogelijk een nieuwe brief sturen.
Ik wil u ook nogmaals herinneren aan het speciale mailadres dat wij hebben voor alle
vragen over corona. Dit adres is: coronaisk@davinci-leiden.nl
Ik wil u bedanken voor uw begrip en geduld.
Met vriendelijke groet,
Mariella van Driel
Teamleider ISK/ Da Vinci City College

